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Introduction
The English Language Department at Imam Abdulrahman Bin Faisal 

University focuses on implementing the methodologies and 
procedures necessary to ensure effective results for the development process 
related to the process of learning and teaching. Therefore, the philosophy of 
the department is based on the importance of a comprehensive application 
of learning and teaching theories. This philosophy aims to serve four main 
purposes: to support the students› knowledge, to enable them to familiarize 
themselves with all branches of science and technology, to contribute 
significantly to building efforts in their country, and to enhance the concept 
of a knowledge-based society. Therefore, the department›s efforts have 
been devoted to developing a strategic executive plan that includes a set of 
general and secondary objectives to be achieved through following set of 
procedures and initiatives periodically during the implementation period.

This Strategic Plan Which was approved by the Department Board 
(Session No. 20 on 22 /08 /1442 AH) and the Deanship (Session No. 9 on 30/ 
08 /1442AH), and the minutes of the Deanship Board which was also 
approved by His Excellency the President of the University (No. 42/ 56324, 
dated 08  /09/ 1442 AH) represents an updating and revision of the English 
Language Department strategic plan of the academic years 2016- 2020. In 
this document, the department is committed to use the strategic planning 
process and to consider the plan itself as a living document and an on-going 
refinement of the department’s goals and objectives. The strategic plan 
evolves into a regular five-year project to be used for programmatic and 
curricular decisions. It will form the basis for a short-and long-term planning 
within the department. It will be the benchmark and guideline for the next 
five-year academic program review and development.

Our current strategic plan covers a period of five years extending from 
the academic year 2021 to 2025. It is considered as an ambitious and 
comprehensive plan on which a group of faculty members who have 
sufficient experience in all aspects of language teaching and learning are 
working on. To achieve this goal, the English Language Department has 
set a timeline for the implementation of the objectives of the plan, several 
initiatives and projects through which the goals are implemented, and a 
variegated list of measurement tools that must be followed to verify the 
effectiveness of achieving the goals.
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A word by the Head of the 
Department of English Language

The Department of English Language seeks continuous development and 
improvement every year, God willing, to achieve our ambition and 

that of the university as well as that of our country glorious leadership. The 
second strategic plan (1442/ 1446 AH) for the Department of English Language 
came as a continuation of the efforts exerted during the past five years, in line 
with the goals of the strategic plan of the university and the deanship, with the 
axes of the Kingdom Vision (2030), the National Transformation Program (2020), 
and the pursuit of what the Deanship achieved in the first strategic plan (1437 
/1441 AH).

The current strategic plan is based on seven main objectives, namely: developing 
the scientific knowledge and basic skills that students need in their future 
specializations, providing students with the skills of the twenty-first century, 
providing quality services to students and society, continuing professional 
development for faculty members, supporting the practices of scientific research, 
publishing and innovation, promoting Islamic, national, and cultural values, and 
developing the English language programs offered by the department in a way 
that contributes to achieving the university’s competitiveness and excellence.

The plan came as a good fruit of the active participation of all departments and 
units of the Deanship of Preparatory Year and Supporting Studies to set the 
objectives that we aspire together in the Department of English Language. The 
plan success aims to maximize the great role that the department at the deanship 
and university in the fields of education, research, and community service.

In conclusion, I firstly do extend my sincere thanks to his excellency the 
president of the university, may Allah preserve him, for his continuous support 
and follow-up. Secondly, many thanks are due to those who contributed from 
the academic departments in the Deanship, the department faculty members, 
staff and students who contributed to the success of this plan. Finally, I thank the 
strategic plan teamwork of the department for their efforts to accomplish this 
work, and I beg Allah to help us fulfil this distinguished work and to consider us 
as those who do good and perfect work.

Prof. Abdulaziz bin Fahad Alfehaid

Head of the Department of English Language



6

A word by the Strategic Plan 
Teamwork

The importance of strategic planning in institutional work is 
bridging the gap between reality and expectation as it gives 

those in charge a clear vision of what will be achieved in terms of 
future objectives. In order to update and achieve the objectives of the 
strategic plan of the Department of English Language, the members of 
the strategic plan preparation committee reviewed the results of the 
previous strategic plan for the year (2016 - 2020) and made an internal 
review to the department through the self-study that was conducted in 
light of the standards of the National Center for Academic Accreditation 
and Assessment (NCAAA). The self-study helped in preparing the (SWOT) 
analysis including all the standards in light of the results of the self-
study. This analysis aimed to determine and identify the starting point 
by enumerating the department strengths, weaknesses, opportunities, 
threats, and determine the priorities, strategic main and secondary 
objectives, and ending with the formulation of initiatives, projects and 
performance indicators based on the vision, mission and values that the 
plan committee developed and approved.

More than 17 members of the department and the deanship participated 
in updating and formulating the department›s strategic plan, and more 
than 1474 beneficiaries from the Deanship of the Preparatory Year and 
Supporting Studies, other colleges, and external beneficiaries participated 
in the survey. The results were positive in a way that more that 80% 
expressed their satisfaction with the vison, mission, and objectives 
content and appropriateness. The aim of the survey is to verify and share 
the opinion regarding the content, vision, mission, and strategic plan 
objectives.

The current strategic plan is based on seven main objectives, seventeen 
secondary objectives, and thirty-eight initiatives, in addition to one 
hundred and five indicators to measure the overall performance. The first 
strategic objective resides in “the development of scientific knowledge and 
basic skills that students need in their future specializations” and includes 
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three secondary objectives, three initiatives, and sixteen performance 
indicators. The second strategic objective lies in “providing students with 
the skills of the twenty-first century”, which includes three secondary 
objectives, three initiatives, and eleven performance indicators. The third 
strategic objective stives at “providing quality services to students and 
society”, including three secondary objectives, ten initiatives, and twenty-
two performance indicators. The fourth strategic objective is “continuous 
professional development of the faculty members”, which includes two 
secondary objectives, eight initiatives, and sixteen performance indicators. 
The fifth strategic objective aims at “supporting the practices of scientific 
research, publishing, and innovation” which includes two secondary 
objectives, three initiatives, and fifteen performance indicators. The sixth 
strategic objective is “Promoting Islamic, national values, and cultural 
values”, and it includes two secondary objectives, three initiatives, and ten 
performance indicators.  The seventh strategic objective is “Developing 
the department program in a way that contributes to achieving the 
university’s competitiveness and excellence”, and it includes two secondary 
objectives, seven initiatives, and fifteen performance indicators.

The Committee of the Strategic Plan thanks all those who participated from 
within the Deanship and at the university faculties and administrations 
level, and all the participants and stakeholders whose opinions have a 
great impact on formulating the vision, mission, and objectives of the 
strategic plan of the Department of English Language. 

Strategic Plan Workteam
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The Organizational Structure of the 
Department of English Language

Department Board Committee

Supervisory CommitteeAssistant Head of Department 
of English Language

Faculty

Affairs
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Disciplinary Language

Lab

Learning

Resources

& Support

Center
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Head of Department of English Language
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The Strategic Plan: Phases of Preparation
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The Schedule for Preparing the DEL Strategic Plan (2021- 2025(

Task Date of accomplishment

1. The five-year Strategic 
Plan Committee designation

2. Discussion of the deanship 
strategic plan with reference 
to DEL available data 

3. The Self-study and 
collecting data committee 
des ignat ion

4. The consultative committee 
provides suggestions to DEL 
program development

5. The DEL self-study data 
standards preview

6. Discussion of the self-study 
outcomes

7. The DEL discussion of the 
SWOT analysis of the self-
study 

8. Revision and filtering the 
SWOT analysis

8. Discussing and refining 
the last version of the SWOT 
analysis

9. The SWOT analysis is 
c o m p l e t e
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The Schedule for Preparing the DEL Strategic Plan (2021- 2025(

Task Date of accomplishment

10. Preparing the list of the 
standards’ weak points 

11. Forming the DEL strategic 
plan objectives based on the 
weaknesses & emanating 
from the objectives of 
the strategic plan of the 
Deanship

12. The Committee discussed 
the plan and suggested 
some modifications to the 
initiatives and projects. 
Further, revising the sub-
secondary objectives to be in 
line with the DEL program

13. The DEL launched a survey 
on the vision, mission, and 
strategic plan objectives. The 
survey results were approved 
by department board. 
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The Vision of the Department of English Language
Leadership and academic excellence in teaching English locally, 
regionally, and internationally.

The Mission of the Department of English Language
Providing high quality comprehensive programs in general English and 
English for specific purposes that assist all the students and develop 
their communicative competency in the English language through all 
the educational stages and workplaces. It also enhances the levels of 
students in the English language in a creative and attractive educational 
environment in accordance with high international standards.
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 The DEL Strategic Plan: Objectives (2021-2025)

Objective One
1. Developing the scientific knowledge and basic English skills 
students need in their future majors

1.1. Helping students to choose university specialization 
according to their capability, aptitude, and affordability

Initiatives& 
projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

1.1.1.English for 
the workplace

1.1.1.1 The 
number of 
language 
activities  
that align 
department 
priorities 

with student 
and

university needs

1.1.1.2. The 
percentage 
of student 
participation in 
the language 
activities 
provided

Number

Percentage

Academic 
coordinators

Student 
affairs 
committee

2021- 2025
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Objective One

1. Developing the scientific knowledge and basic English skills 
students need in their future majors

1.2. Increasing the efficiency of the educational process for all track 
students to achieve the requirements of academic specialization

Initiatives& 
projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

1.1.2.

Compatibility 
Project: the 
answer to 
success in 
language 
learning

1.1.2.1. Percentage 
of courses updating 
their learning 
outcomes for all 
DEL tracks

1.1.2.2. Reports of 
the department 
discussion and 
revision of the 
learning outcomes 
of the language 
courses

1.1.2.3. Average of 
student satisfaction 
with the teaching 
methods & skills 
(SSLS, Report)

1.1.2.4.  Percentage 
of courses that 
developed its 
course contents to 
meet Inquiry-Based 
Learning

1.1.2.5. The number 
of extracurricular 
activities (6.3)

Percentage

Number 
of reports/ 
minutes

 Reports

Percentage

Number

Curriculum 
development 
coordinator 
& Quality 
coordinators

DEL head 
assistant 

Quality 
coordinator

Curriculum 
development 

coordinator

LRSC & 
Academic 
coordinators

2021- 2025
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1.3. Supporting students with low achievements and academic 
difficulties

Initiatives& 
projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

1.1.3. 
Language 
Supporting & 
Counseling 

1.1.3.1. Percentage 
of students 
benefiting from 
LRSC

1.1.3.2. Percentage 
of students 
benefiting 
from academic 
supervision 
meetings

1.1.3.3. The rate 
of improvement 
scored by low-
achievers and 
academic struggling 
students

1.1.3.4. Number of 
meetings and extra 
hours to improve 
students’ standards 

1.1.3.5. Percentage 
of students 
benefiting from 
extra hours 
compared to the 
total number of 
students and to 
the number of  
low-achievers and 
academic struggling 
students

Percentage

Percentage

Standard 
rate

Number

Percentage

LRSC & 
Academic 
affairs

Academic 
affairs & 
academic 
coordinators

2021- 2025
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1.3. Supporting students with low achievements and academic 
difficulties

Initiatives& 
projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

1.1.3. 
Language 
Supporting & 
Counseling 

1.1.3.6. Average of 
student satisfaction 
with the services 
provided during 
academic 
supervision

1.1.3.7. Average 
student satisfaction 
with the LRSC 
services

1.1.3.8. Number 
of meetings and 
lectures devoted to 
university guidance 
and counseling

1.1.3.9. Percentage 
of students 
benefiting from 
meetings and 
lectures designated 
for guidance & 
counseling.

5-scale

5-scale

Number

Percentage

Academic 
affairs & 
student 
affairs

LRSC & 
Academic 
affairs

Academic 
affairs

Academic 
affairs

2021- 2025
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Objective Two

2. Providing students with the 21st century skills  

2.1. Providing students with long-life skills that contribute to their 
academic success

Initiatives& 
projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

2.1.1  Future 
Project: the 
secret for 
success in 
English

2.1.1.1 Percentage 
of student 
participation 
in English skill 
development 
activities

2.1.1.2. The number 
of programs, 
meetings and 
lectures offered to 
students

2.1.1.3. The 
percentage 
of students› 
participation in 
the implemented 
activities 

2.1.1.4. Average 
student satisfaction 
with programs and 
events

Percentage

Number

Percentage

5-scale

Academic 
affairs, 
student 
affairs & 
academic 
coordinator

2021- 2025
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Objective Two

2. Providing students with the 21st century skills  

2.2. Developing students› practical skills

2.3. Discovering students’ talents and providing the necessary 
support to encourage them.

Initiatives& 
projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

2.2.1. The 
Guide to 
English Skills 
Development

2.3.1. Aptitude 
& Creativity at 
the DEL

2.2.1.1. The number 
of programs, 
meetings and 
lectures offered to 
students

2.2.1.2. The 
number of students 
who joined skill 
development 
courses 
implemented at the 
DEL

2.2.1.3. Average of 
student satisfaction 
with the programs

2.3.1.1. The 
total number of 
meetings, programs 
and activities 
offered to students 
to discover aptitude 
& creativity

Number

5-scale

Number/ 
reports/ 
minutes

Student 
affairs, 
Professional 
Development 
& Academic 
affairs 
committees

LRSC & 
Academic 
coordinators

2021- 2025
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2.3. Discovering students’ talents and providing the necessary 
support to encourage them.

Initiatives& 
projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

2.3.1. Aptitude 
& Creativity at 
the DEL

2.3.1.2. A list of 
students with 
high aptitude & 
creativity

2.3.1.3. The number 
of programs and 
activities provided 
for creative 
students

2.3.1.4. A list of the 
activities fulfilled by 
talented students in 
various fields

Number

Number

Number/ 
reports

LRSC & 
Academic 
coordinators

2021- 2025
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Objective Three

3. Providing quality services to students and society

3.1. Helping students to overcome challenges during the transition 
from school to university education

Initiatives& 
projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

3.1.1. Hand in 
Hand

3.1.2.  Keeping 
in Touch 
(Student 
Services Portal)

3.1.1.1. Panel 
discussion reports

3.1.1.2. The 
percentage 
of students› 
participation in 
Panel discussions

3.1.1.3. Average 
of students’ 
satisfaction with the 
Orientation Program 
assessment report

3.1.1.4. Percentage 
of quality 
performance 
development in 
the Orientation 
program relative 
to students’ results 
survey

3.1.2.1. The 
percentage of 
students who used 
the student services 
portal

Percentage

5-scale

Percentage

Percentage

Student 
affairs

Academic 
Coordinators 
& Academic 
affairs

Student 
affairs & 
Academic 
affairs

2021- 2025
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Initiatives& 
projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

3.1.2.  Keeping 
in Touch 
(Student 
Services Portal)

3.1.3.Students’ 
rights & duties 
Awareness 
Campaign 

3.1.2.2.  The number 
of questions, 
inquiries, or 
problems that 
students raised 
through the Student 
Services Portal

3.1.2.3. The number 
of questions, 
inquiries or 
problems that have 
been answered 
and the solutions 
provided

3.1.2.4. Average 
of students’ 
satisfaction with 
the student services 
portal

3.1.3.1. The number 
of delivered lectures

3.1.3.2. The 
percentage of 
participating 
students compared 
to the total number 
of students

Number

5-scale

Number

Percentage

Student 
affairs & 
Academic 
affairs

Student 
affairs, 
Academic 
affairs &  
academic 
coordinators 

2021- 2025

3.1. Helping students to overcome challenges during the transition 
from school to university education
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3.1. Helping students to overcome challenges during the transition 
from school to university education

Initiatives& 
projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

3.1.3.Students’ 
rights & duties 
Awareness 
Campaign 

3.2.1. Social 
Cohesiveness 
“Naseej”

3.2.2.  Master 
your English 

3.1.3.3. Average 
of students’ 
satisfaction with 
the implemented 
activities 

3.1.3.4 The number 
of published 
advertisements 

3.1.3.5. Percentage 
of complaints in the 
Sub-Committee of 
Student Rights

3.2.1.1. Percentage 
of student 
participation in 
Naseej program

3.2.1.2. Percentage 
of faculty members› 
participation (8.3)

3.2.1.3. The 
number of projects 
submitted by 
students related to 
the program

3.2.2.1 The 
number of projects 
implemented

5-scale

Number

Percentage

Percentage

Percentage

Number

Number

Student 
affairs, 
Academic 
affairs &  
academic 
coordinators 

Academic 
affairs &  
academic 
coordinators

Curriculum 
development 
& Academic 
affairs

2021- 2025

3.2. Consolidating community responsibility and partnership
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Initiatives& 
projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

3.2.3.We Serve: 
DEL Services in 
International 
standardized Exam 
Preparation, 
Consultation & 
Translation

3.2.4. Eye on 
Community 
Needs

3.3.1. Let’s Go 
Digital

3.3.2. 
Technology 
Aids

3.3.3. Learning 
Resources

3.2.3.1. The number 
of various services 
provided to the 
community (8.1)

3.2.4.1. The number 
of the community 
needs (8.2)

3.3.1.1. The number 
of digitized courses

3.3.2.1. The 
availability of 
documents relative 
to ICT equipment 
(4.1) & (6.2)

3.3.3.1. The number 
of locations 
providing enough 
learning resources 
to students (6.1)

Number

Number

Number

Number

Number

Academic 
Affairs/ DEL 
committees

Academic 
Affairs

Curriculum 
development 
& e-learning 
committee

e-learning  
& Academic 
affairs 
committee

e-learning  
& Academic 
affairs
committee

2021- 2025

3.3. Developing a stimulating department environment 
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Objective Four

4. Continuing professional development 

4.1. Provide training programs for English faculty according to their 
needs

Initiatives& 
projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

4.1.1. 
Advance your 
ELT Skills

4.2.1.Train-the 
Trainers (TtT)

4.1.1.1. Availability 
of a digital platform 
that contains 
professional 
development 
resources for English 
faculty members.

4.1.1.2.The number 
of available training 
programs for faculty 
members.

4.1.1.3. Average of 
faculty members 
satisfaction with 
professional 
development 
platform

4.2.1.1.  Average 
of Participants› 
satisfaction of each 
workshop

4.2.1.2. The number 
of training sessions 
provided each 
semester 

Number

Number

5-scale

5-scale

Number

Professional 
Development 
committee

Professional 
Development 
committee

2021- 2025

4.2. Developing an autonomous and sustainable professional 
development system at the DEL
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Initiatives& 
projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

4.2.2.Boost 
your 
Specialized 
Skills  

4.2.3. Putting 
Faculty First

4.2.1.3. Percentage 
of faculty members 
benefiting from 
training programs

4.2.2.1. The 
number of PDs 
delivered in various 
specializations of 
DEL›s committees.

4.2.2.2. The 
percentage of 
faculty members 
participating in the 
PDs

4.2.2.3. Faculty 
satisfaction with the 
implementation of 
PDs

4.2.3.1. Job 
satisfaction of 
English faculty on a 
five-point scale

4.2.3.2. Department 
plan to improve job 
satisfaction

Percentage

Number

Percentage

5-scale

5-scale

Number/ 
reports

Professional 
Development 
committee

Academic 
affairs & 
Quality 
Assurance 
committee

2021- 2025

4.2. Developing an autonomous and sustainable professional 
development system at the DEL
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Initiatives& 
projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

4.2.4. Action 
Research 

4.2.5. Learning 
Circles

4.2.6. My ELT 
Professional 
Career: A 
webpage 
displaying 
teaching 
experience 
and skills of 
English faculty.  

4.2.7. Talent 
Acquisition 
& Retention: 
Hiring Highly 
Qualified 
Faculty and 
Retaining 
Them.

4.2.4.1. The number 
of action research 
studies carried out 
in the department

4.2.5.1. The 
percentage of 
conducted learning 
circles 

4.2.6.1. Webpage 
on the English 
Department›s 
website listing 
experience and skills 
of English faculty

4.2.6.2.  The number 
English faculty listed 
on the webpage

4.2.7.1. Student to 
teacher ratio across 
all DEL campuses 
(5.1)

number

Percentage

Web-link

Number

Number

Research 
committee 

Academic 
affairs & 
curriculum 
development 
committee

Academic 
affairs & 
e-learning 
committee

Hiring 
Committee

2021- 2025

4.2. Developing an autonomous and sustainable professional 
development system at the DEL
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Initiatives
& projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

4.3.1. 
Academic 
scholarship: 
subjects the 
DEL needs

4.3.1.1.The number 
of the scholarship 
in Technology-
Mediated English 
Language Teaching 
and Learning, 
Digital Technologies 
for Language 
Teaching, CALL 
(Computer Assisted 
Language Learning), 
Management and 
English Language 
Teaching, English for 
Specific Purposes/ 
English Medium 
Instruction, Language 
Assessment and 
Evaluation,  English 
Language and 
Curriculum, &  Writing: 
English for Academic 
Purposes

4.3.1.2.The number 
of the scholarship 
graduated members 
in any of the 
aforementioned 
specializations 
compared to the total 
number of scholarship 
faculty members at 
the DEL

number Professional 
Development 
& Academic 
affairs 
committees

2021- 2025

4.3. Supporting the department academic staff with the needed 
specializations 
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Objective Five

  5. Supporting the practices of scientific research, publishing 

5.1. Supporting research initiatives of the faculty members and 
students at the DEL

Initiatives
& projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

5.1. 1 
Supporting 
research 
initiatives 
of the 
faculty 
members 
and 
students at 
the DEL 

5.1.1.1. Specific 
scientific research plan 
(7.1)

5.1.1.2.  Scientific 
research folder

5.1.1.3. The number 
of courses offered to 
students in the field of 
scientific research

5.1.1.4. The number 
of funded and 
unfunded faculty-
student collaborative 
published research at 
the DEL

5.1.1.5. The number 
of conferences and 
seminars attended by 
faculty & students

5.1.1.6. The number 
of courses containing 
major research 
components out of the 
total courses of the 
DEL study plan

Evidence/
document

Number

 Studies and 
Research Unit

2021- 2025
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Initiatives
& projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

5.2.1 
Scientific 
Research 

Services

5.2.2 
Scientific 
Research 
Activities

5.2.1.1. Report of a list 
of services provided to 
researchers (scientific 
consultations, researcher 
task facilitation, 
questionnaire 
distribution, target 
groups, and reports 
preparation)

5.2.1.2. A list of faculty 
needs in the field of 
scientific research such as 
training, statistics analysis, 
and translation (7.4)

5.2.2.1. The number of 
research and academic 
participation at the 
DEL compared to the 
total number of faculty 
members

5.2.2.2. The number of 
articles published by 
the faculty members in 
scientifically indexed 
journals by faculty 
members

5.2.2.3. The number of 
citations of scientific 
papers in indexed 
scientific journals for each 
faculty member 

Number, 
reports, 
document

Number/ list

Number/ 
Percentage

Number

Number

Studies and 
Research Unit

2021- 2025

5.2. Encouraging research practice among the DEL faculty members
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Initiatives
& projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

5.2.2 
Scientific 
Research 
Activities

5.2.2.4.  The number of  
faculty members who 
conduct peer reviews 
annually

5.2.2.5. The number of 
faculty participants in 
scientific conferences 
annually

5.2. 2.6. The number 
of published papers 
in high impact factor 
journals or in high-
quality periodicals 
within their scientific 
fields

5.2.2.7. The number of 
the DEL research teams 
(7.3) 

Number

Number

Number

Number Studies and 
Research Unit

2021- 2025

5.2. Encouraging research practice among the DEL faculty members
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Objective Six
6. Promoting Islamic, national, and cultural values

6.1. Increasing the DEL students’ awareness of Islamic, national, & 
cultural al values

Initiatives
& projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

6.1.1. Your 
power is 
in your 
awareness: 
my cultural 
values

6.1.2. Your 
Islamic & 
National 
values 
define who 
you are

6.1.1.1. Reports 
of participation in 
activities promoting 
the cultural values

6.1.1.2. The number of 
activities and events 
offered within the 
project

6.1.1.3. Students’ 
participation rate 

6.1.1.4. The average 
of student satisfaction 
with offered activities 
and events 

6.1.2.1. The number of 
events, seminars, and 
campaigns promoting 
the Islamic and 
national values during 
the academic year

6.1.2.2. Student 
participation rate  

6.1.2.3. The average of 
students’ satisfaction 
with offered activities 
and events

Reports

Number

Percentage

5-scale

Number

Percentage

5-scale

Academic 
affairs, 
Student 
affairs 
committee, 
& Islamic 
studies unit

Student 
affairs

2021- 2025
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6.2. Promoting student and faculty activities regarding Islamic, 
cultural, and national values

Initiatives
& projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

6.2.1 Keep 
your eyes 
on the 
prize: 
excellence 
award

6.2.1.1. The number 
of the workshops 
conducted.

6.2.1.2. A guide 
comprising the 
regulations for 
applying to Excellence 
Award

6.2.1.3. The number 
of department 
promotion awards 
granted by the DEL to 
students and faculty 
members 

Number

Document

Number/ list

Academic 
affairs & 
students 
affairs 
committee 2021- 2025
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Objective Seven
7. Developing  the DEL program for achieving the university 
competitiveness and excellence

7.1. Enhancing curriculum, teaching methods, and assessment

Initiatives
& projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

7.1.1. A 
different 
language is 
a different 
vision: 
Developing 
the English 
Program

7.1.2.  
Raising the 
English 
courses pass 
rate

7.1.3. 
Consolidating 
the English 
Program 
Courses

7.1.1.1. The average of 
students’ evaluation 
for the quality of the 
courses of the English 
program

7.1.1.2. The percentage 
of students who drop 
out of the DEL courses 

7.1.2.1. The percentage 
of students who 
successfully completed 
the English courses 

7.1.3.1. The course 
development reports in 
all tracks

7.1.3.2. Course 
development plan 
reports 

7.1.3.3 Course 
evaluation survey 
action plans to 
be effectively 
implemented (3.1)

5-scale

Percentage 

Percentage

Number/ 
reports/ 
documents

Document

Curriculum 
development 
& Quality 
Assurance 
committee

Registration 
Unit

Academic 
affairs & 
curriculum 
development 
committee

2021- 2025
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Initiatives
& projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

7.3.4. 
Developing 
new 
strategies 
for 
teaching 
and 
learning

7.3.5. 
Exhaustive 
list of key 
performance 
indicators

7.2.1. 
Aligning 
Learning 
Outcomes 
with the 
Skills 
Specified 
in the 
Qualification 
Framework

7.3.4.1. The percentage 
of courses that include 
topics for promoting 
national orientation 

7.3.4.2. The percentage 
of courses that use 
advanced teaching 
methods

7.3.4.3. The average of 
students’ evaluation of 
the courses’ quality of 
teaching

7.3.5.1. The documents 
of the specific key 
performance indicators 
(2.2)

7.2.1.1. Assessment 
of learning outcomes 
compared to the 
skills specified in 
the qualification 
framework

7.2.1.2. Learning 
outcomes’ alignment 
with the learning 
outcomes of the 
corresponding 
academic programs

Percentage

5-scale

Documents/ 
reports

5-scale

Number/ 
reports/ 
documents

Academic 
affairs 
committee

Academic 
affairs 
committee

Academic 
affairs & 
curriculum 
development 
committee

2021- 2025

7.1. Enhancing curriculum, teaching methods, and assessment

7.2. Developing the DEL program level & Learning Outcomes
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Initiatives
& projects

Performance 
indicators

Measurement 
method

Implementer Years of 
implementation

7.2.2. 
External 
Benchmarking 

7.2.1.3. Learning 
outcomes’ alignment 
in the courses with the 
learning outcomes in 
each track

7.2.2.1. The number 
of developing plans 
related to external 
benchmarking (2.4)

7.2.2.2 The level of 
education quality 
according to the results 
of benchmarking

5-scale Quality 
assurance 
committee

2021- 2025

7.2. Developing the DEL program level & Learning Outcomes
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The DEL Strategic Plan Committee Members

The English Language Department Committee Members:

The Deanship Departments Advisory Committee Members: 

1. Prof. Abdulaziz Alfehaid           (Head)

2. Dr. Sami Al-Mubireek                (Member)  

3. Dr. Mohammed Ajouz               (Member)

4. Prof. Ahmad Moumene             (Member) 

5. Dr. Saad Turki                             (Member)

6. Dr. Rajesh Arruri                        (Member) 

7. Dr. Bashir Alnajadat                   (Member/Administrator of the Committee)

8. Dr. Nasser Ammar                      (Member)
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مقدمة
يركــز قســم اللغــة اإلنجليزيــة يف جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل عــى تنفيــذ املنهجيــات واإلجــراءات الالزمــة 
ــة  ــوم عــى العناي ــإن فلســفة القســم تق ــذا ف ــم. ل ــم والتعلي ــة التعل ــة بعملي ــر املتعلق ــة التطوي ــة لعملي ــج فاعل لضــان نتائ

ــأيت هــذه الفلســفة بهــدف خدمــة أربعــة أغــراض رئيســة هــي:  ــم. وت ــم والتعلي ــات التعل بالتطبيــق العمــي الشــامل لنظري

دعــم الجانــب املعــريف لــدى الطلبــة، ومتكينهــم مــن االطــالع عــى جميــع فــروع العلــوم والتقنيــة، وبذلــك، املســاهمة بشــكل 

كبــر يف جهــود البنــاء يف بلدهــم، وتعزيــز مفهــوم املجتمــع القائــم عــى املعرفــة. لذلــك، تــم تكريــس جهــود القســم لوضــع 

خطــة اســرتاتيجية تنفيذيــة تشــمل مجموعــة مــن األهــداف العامــة والخاصــة يتــم تحقيقهــا مــن خــالل اتبــاع مجموعــة مــن 

اإلجــراءات واملبــادرات بشــكل دوري خــالل فــرته التنفيــذ.

ومتثــل الخطــة االســرتاتيجية لقســم اللغــة اإلنجليزيــة التــي تــم اعتادهــا واملوافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــي القســم )جلســة 

رقــم 20 بتاريــخ 1442/08/22هـــ( والعــادة ) جلســة رقــم 9 بتاريــخ 1442/08/30هـــ( وتــم املصادقــة عــى محــر مجلــس 

ــم  ــة القس ــة لخط ــا ومراجع ــخ 1442/09/08هـــ( تحديثً ــم 56324/42 وتاري ــة )رق ــس الجامع ــايل رئي ــل مع ــن قب ــادة م الع

ــار  ــط االســرتاتيجي، واعتب ــة التخطي ــزم القســم باســتخدام عملي ــة يلت االســرتاتيجية للفــرتة )2016-2020(. ففــي هــذه الوثيق

الخطــة نفســها وثيقــة حيــة تعمــل عــى التحســن املســتمر ألهــداف القســم وغاياتــه. وتســتمر الخطــة االســرتاتيجية كمــروع 

ــاس  ــكل األس ــي تش ــية الت ــررات الدراس ــج واملق ــة بالربنام ــرارات املتعلق ــه الق ــتخدم في ــنوات تس ــس س ــه خم ــم مدت منتظ

للتخطيــط بنوعيــه: قصــر املــدى وطويــل املــدى داخــل القســم. ومتثــل الخطــة معيــاراً أساســياً مــن املعايــر التوجيهيــة املتبعــة 

يف مراجعــة وتطويــر الربنامــج األكادميــي ملــدة متتــد إىل خمــس ســنوات.

وتغطــي الخطــة االســرتاتيجية الحاليــة الفــرتة مــن بدايــة العــام الــدرايس 2021 إىل نهايــة العــام الــدرايس 2025 ميالديــة، وتعتــرب 

هــذه الخطــة خطــة طموحــة وشــاملة يقــوم عليهــا مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن ميلكــون خــربة كافيــة يف 

جميــع جوانــب تعليــم اللغــة وتعلمهــا. ولتحقيــق هــذه الغايــة، حــدد قســم اللغــة اإلنجليزيــة جــدواًل زمنيًــا لتنفيــذ أهــداف 

ــاس  ــن أدوات القي ــة م ــة متنوع ــداف، وقامئ ــذ األه ــم تنفي ــا يت ــن خاله ــي م ــاريع الت ــادرات واملش ــن املب ــدًدا م ــة، وع الخط

الواجــب اتباعهــا للتحقــق مــن فاعليــة تحقيــق تلــك األهــداف.
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كلمة رئيس قسم اللغة اإلنجليزية 
يســعى قســم اللغــة اإلنجليزيــة إىل التطويــر والتحســن املســتمر كل عــام - بــإذن اللــه - ليحقــق طموحنــا وطمــوح 
ــة )1442 / 1446هـــ( لقســم  ــادة هــذا الوطــن الشــامخ. وقــد جــاءت الخطــة االســرتاتيجية الثاني ــادة هــذه الجامعــة وقي قي

اللغــة اإلنجليزيــة اســتكاالً للجهــود املبذولــة خــالل الخمــس ســنوات املاضيــة، وانســجاماً مــع أهــداف الخطــة االســرتاتيجية 

ــه العــادة يف  ــا بدأت ــاً مل ــي 2020، وتحقيق ــة اململكــة 2030، وبرنامــج التحــول الوطن للجامعــة والعــادة، ومــع محــاور رؤي

خطتهــا االســرتاتيجية األوىل )1437 / 1441 هـــ(.

ــارات  ــة وامله ــارف العلمي ــة املع ــل يف: تنمي ــة تتمث ــداف رئيس ــبعة أه ــى س ــة ع ــرتاتيجية الحالي ــة االس ــدت الخط ــد اعتم وق

األساســية التــي يحتاجهــا الطلبــة يف تخصصاتهــم املســتقبلية، واكســاب الطلبــة مهــارات القــرن الواحــد والعريــن، وتقديــم 

خدمــات نوعيــة للطلبــة واملجتمــع، والتنميــة املهنيــة املســتمرة ألعضــاء هيئــة التدريــس، ودعــم ثقافــة البحــث والنــر العلمي 

واالبتــكار، وتعزيــز القيــم والثقافــة اإلســالمية والوطنيــة، وتطويــر برامــج اللغــة اإلنجليزيــة التــي يقدمهــا القســم مبــا يســهم يف 

تحقيــق تنافســية الجامعــة ومتيزهــا.

وقــد جــاءت الخطــة كثمــرة طيبــة للمشــاركة الفعالــة مــن جميــع أقســام ووحــدات عــادة الســنة التحضريــة والدراســات 

املســاندة لوضــع األهــداف التــي يطمــح قســم اللغــة اإلنجليزيــة اىل الوصــول إليهــا لعظــم الــدور الــذي يقــوم بــه القســم عــى 

مســتوى العــادة والجامعــة يف مجــاالت التعليــم والبحــث وخدمــة املجتمــع.

ختامــاً، أحــب أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل أوالً: ملعــايل رئيــس الجامعــة - حفظــه اللــه - عــى دعمــه ومتابعتــه املســتمرة، وثانيــاً: 

لــكل مــن شــارك مــن األقســام العلميــة يف العــادة، وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن والطلبــة الذيــن ســاهموا يف إنجــاح 

هــذه الخطــة، وأخــراً: لفريــق العمــل وإعــداد الخطــة االســرتاتيجية بالقســم لجهودهــم يف إنجــاز هــذا العمــل املتميــز. وأســأل 

اللــه أن يجعلنــا ممــن يحســن العمــل ويتقنــه.

أ.د. عبد العزيز بن فهد الفهيد        
رئيس قسم اللغة اإلنجليزية



41

كلمة فريق عمل الخطة االستراتيجية 
تكمــن أهميــة التخطيــط االســرتاتيجي يف العمــل املؤســي ودوره يف ردم الفجــوة بــن الواقــع واملتوقــع، حيــث مينــح 
القامئــن تصــوراً واضحــاً ملــا ســيتم تحقيقــه مــن أهــداف مســتقبلية. ولتحديــث وتحقيــق أهــداف الخطــة االســرتاتيجية  لقســم 

اللغــة اإلنجليزيــة ، قــام أعضــاء لجنــة إعــداد الخطــة االســرتاتيجية  باالطــالع عــى نتائــج الخطــة االســرتاتيجية  الســابقة للعــام 

ــم  ــي للتقوي ــز الوطن ــر املرك ــوء معاي ــة يف ض ــة الذاتي ــذ الدارس ــا تنفي ــم خالله ــم ت ــة للقس ــة داخلي )2016-2020( و مبراجع

ــج  ــوء نتائ ــر يف ض ــع املعاي ــمل جمي ــذي ش ــن )SWOT( ال ــع الراه ــل الواق ــذ تحلي ــي )NCAAA( وتنفي ــاد األكادمي واالعت

الدراســة الذاتيــة؛ وذلــك لتحديــد نقطــة االنطــالق، بحــر نقــاط القــوه والضعــف وتحديــد األولويــات واألهــداف االســرتاتيجية 

ــّم الفرعيــة، وانتهــاًء بصياغــة املبــادرات واملشــاريع ومــؤرشات األداء اعتــاداً عــى الرؤيــة والرســالة والقيــم التــي قامــت  ، ث

لجنــة الخطــة بتطويرهــا واعتادهــا.

ولقــد شــارك يف تحديــث وصياغــة الخطــة االســرتاتيجية للقســم مــا يزيــد عــن 17 عضــواً مــن القســم والعــادة، كــا شــارك يف 

اســتطالع رأي الرؤيــة والرســالة واألهــداف مــا يزيــد عــن 1474 مســتفيداً مــن عــادة الســنة التحضريــة والدراســات املســاندة 

والكليــات األخــرى داخــل الجامعــة ومــن خارجهــا. وقــد جــاءت النتائــج إيجابيــة حيــث إن مــا يزيــد عــن 80% مــن املشــاركن 

عــربوا عــن رضاهــم عــن محتــوى ومالمئــة الرؤيــة والرســالة واألهــداف الــواردة يف االســتبانة التــي تهــدف إىل التحقــق ومشــاركة 

الــرأي فيــا يتعلــق باملضمــون وصياغــة الرؤيــة والرســالة واألهــداف االســرتاتيجية.ـ

وقــد اعتمــدت الخطــة االســرتاتيجية الحاليــة عــى ســبعة أهــداف رئيســة، وســبعة عــر هدفــاً فرعيــاً، ومثــاٍن وثالثــن مبــادرة، 

ــارات  ــة وامله ــارف العلمي ــة املع ــرتاتيجي األول »تنمي ــدف االس ــي: اله ــاس األداء وه ــؤرشاً لقي ــة م ــة وخمس ــة إىل مائ باإلضاف

األساســية التــي يحتــاج إليهــا الطلبــة يف تخصصاتهــم املســتقبلية«. وتتضمــن ثالثــة أهــداف فرعيــة، ثــالث مبــادرات، وســت 

عــر مــؤرش أداء. والهــدف االســرتاتيجي الثــاين »إكســاب الطلبــة مهــارات القــرن الواحــد والعريــن« يتضمــن ثالثــة أهــداف 

فرعيــة، ثــالث مبــادرات، إحــدى عــر مــؤرش أداء. والهــدف االســرتاتيجي الثالــث »تقديــم خدمــات نوعيــة للطلبــة واملجتمــع« 

وتشــمل ثالثــة أهــداف فرعيــة، عــر مبــادرات، وإثنــن وعريــن مــؤرش أداء. والهــدف االســرتاتيجي الرابــع »التنميــة املهنيــة 

املســتمرة ألعضــاء هيئــة التدريــس« وتتضمــن هدفــن فرعيــن، مثــاين مبــادرات، وســت عــر مــؤرش أداء. والهــدف االســرتاتيجي 

الخامــس »دعــم ثقافــة البحــث والنــر العلمــي واالبتــكار« ويتضمــن هدفــن فرعيــن، ثــالث مبــادرات، وخمســة عــر مــؤرش 

أداء. والهــدف االســرتاتيجي الســادس »تعزيــز القيــم والثقافــة اإلســالمية والوطنيــة« ويتضمــن هدفــن فرعيــن، ثــالث مبــادرات، 

وعــر مــؤرشات أداء. والهــدف االســرتاتيجي الســابع »تطويــر برنامــج قســم اللغــة اإلنجليزيــة مبــا يســهم يف تحقيــق تنافســية 

الجامعــة ومتيزهــا« يتضمــن هدفــن فرعيــن، ســبع مبــادرات، وخمــس عــر مــؤرش أداء.

وتشــكر لجنــة إعــداد الخطــة االســرتاتيجية جميــع مــن شــارك مــن داخــل العــادة ومــن كليــات الجامعــة وإداراتهــا املختلفــة 

ومــن خــارج الجامعــة كأصحــاب الــرأي وغرهــم الذيــن كانــت آلرائهــم األثــر البالــغ يف صياغــة رؤيــة ورســالة وأهــداف الخطــة 

االســرتاتيجية لقســم اللغــة اإلنجليزيــة.

فريق الخطة االستراتيجية 
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الهيكل التنظيمي لقسم اللغة اإلنجليزية

مجلس القسم

لجنة اإلشرافمساعد رئيس القسم

لجنة 
الخدمات 

العامة

لجنة شؤون 
المدرسين

مختبر اللغة التوظيف

مركز مصادر الضبط
ودعم التعلم

لجنة التعليم 
االلكتروني

لجنة 
االختبارات 

والتقييم

لجنة تطوير 
المناهج 

والسشؤون 
األكاديمية

لجنة 
الجودة

لجنة التطوير 
المهني

رئيس القسم
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مراحل إعداد الخطة االستراتيجية 
تاريخ التنفيذالمهمة

تعين لجنة الخطة االسرتاتيجية الخمسية. 1

إىل . 2 بالرجــوع  للعــادة  االســرتاتيجية  الخطــة  مناقشــة 

املتاحــة  اإلنجليزيــة  اللغــة  قســم  بيانــات 

تعين لجنة الدراسة الذاتية وجمع البيانات. 3

تقديــم اللجنــة االستشــارية اآلراء واالقرتاحــات لتطويــر . 4

ــة  ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــج قس برنام

ــة . 5 ــقسم اللغ ــة لـ ــة الذاتي ــر الدراس ــات معاي ــة بيان مناقش

اإلنجليزيــة  

مناقشة نتائج الدراسة الذاتية. 6

ــع . 7 ــل الواق ــج تحلي ــة لنتائ ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــة قس مناقش

ــة ــة الذاتي ــر الدراس ــق مبعاي ــن املتعل الراه

مراجعة وتنقيح تحليل الواقع الراهن. 8

مناقشــة وتنقيــح اإلصــدار األخــر مــن تحليــل الواقــع . 9

الراهــن.

اكتال تحليل الواقع الراهن الخاص بالدراسة الذاتية . 10

ــة . 11 ــر الدراس ــة مبعاي ــف الخاص ــاط الضع ــة نق ــداد قامئ إع

ــة  الذاتي

صياغــة أهــداف الخطــة االســرتاتيجية الخاصــة بقســم . 12

اللغــة اإلنجليزيــة بنــاًء عــى نقــاط الضعــف املنبثقــة 

ــة  ــداف الخط ــع أه ــوازي م ــة وبالت ــة الذاتي ــن الدراس م

للعــادة. االســرتاتيجية 

مناقشــة الخطــة واقــرتاح بعــض التعديــالت عى املبــادرات . 13

واملشــاريع. وعــالوة عــى ذلــك، مراجعــة األهــداف الفرعية 

لتكــون أكــر ارتباطــاً وتعبــرًا عــن محتوى القســم.

إطــالق االســتبانة الخاصــة بالرؤيــة والرســالة وأهــداف . 14

ــاد  ــة، واعت ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــرتاتيجية لقس ــة االس الخط

ــتبانة. ــن االس ــادرة ع ــج الص النتائ
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 رؤية ورسالة قسم اللغة اإلنجليزية 

الرؤية 
الريادة والتميز يف تعليم اللغة اإلنجليزية محلياً وإقليمياً ودولياً.

الرسالة 
تقديم برامج نوعية وشاملة يف اللغة اإلنجليزية العامة والتخصصية 

لخدمة جميع املستفيدين، وتنمية الكفاءة التواصلية باللغة اإلنجليزية 

التي يحتاجونها يف جميع املراحل التعليمية وأماكن العمل، وتعزيز 

مستوى قدراتهم اللغوية وفق املعاير العاملية يف بيئة تعليمية جذابة 

ومحفزة عى اإلبداع.
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الهدف االول
1. تنميــة المعرفــة العلميــة ومهــارات اللغــة اإلنجليزية األساســية التــي يحتاجها الطلبــة يف تخصصاتهم 

لمستقبلية ا

1.1. مســاعدة الطلبــة عــى اختيــار التخصــص الجامعــي حســب قدراتهــم وكفاءتهــم وقدرتهــم عــى تحمل 
التكاليف

سنه التنفيذمُنفذأسلوب القياسمؤشر االداءالمشاريع والمبادرات

الخطة االستراتيجية لقسم اللغة اإلنجليزية 2025-2021

3.1.1. دعم تعلم اللغة 
واالستشارات

1.3.1.1 نسبه الطلبة املستفيدين 
من مركز مصادر التعلم

2.3.1.1. نسبة الطلبة 
املستفيدين من اجتاعات 

اإلرشاف األكادميي

3.3.1.1. معدل التحسن الذي 
سجله الطلبة ذوو التحصيل 
املنخفض واملتعرين تعليمياً

4.3.1.1. عدد االجتاعات 
والساعات اإلضافية لتحسن 

معاير الطلبة 

5.3.1.1. نسبة الطلبة 
املستفيدين من الساعات 

اإلضافية مقارنة بإجايل عدد 
الطلبة الكي وعدد الطلبة 

منخفيض التحصيل واملتعرين 
تعليمياً

6.3.1.1. معدل رضا الطلبة عن 
الخدمات املقدمة أثناء اإلرشاف 

التعليمي

7.3.1.1. متوسط رضا الطلبة 
عن الخدمات املقدمة يف مصادر 

التعلم

8.3.1.1. عدد اللقاءات 
واملحارضات املخصصة للتوجيه 

واإلرشاد الجامعي 

9.3.1.1. نسبة الطلبة 
املستفيدين من اللقاءات 

واملحارضات املخصصة لإلرشاد.

نسبة مئوية 

نسبة مئوية 

معدل قيايس

عدد

نسبة مئوية 

مقياس خايس

مقياس خايس

عدد

نسبة مئوية 

منسق مصادر التعلم 

ومنسق الشؤون 

التعليمية

منسق الشؤون التعليمية 

واملنسقن يف املسارات

الشؤون التعليمية 

وشؤون الطلبة 

منسق مصادر التعلم 

والشؤون التعليمية

الشؤون التعليمية

الشؤون التعليمية

2025-2021
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الهدف الثاني
2. تزويد الطلبة بمهارات القرن الحادي والعشرين

1.2. تزويد الطلبة بمهارات الحياة طويلة األمد التي تساهم يف نجاحهم التعليمي

سنه التنفيذمُنفذأسلوب القياسمؤشر االداءالمشاريع والمبادرات

1.1.2. مروع مستقبي: 
رس النجاح يف اللغة 

اإلنجليزية 

1.2.2. دليل تطوير مهارات 
اللغة اإلنجليزية

1.3.2. الكفاءة واإلبداع يف 
قسم اللغة اإلنجليزية

1.1.1.2. نسبة مشاركة الطلبة 
يف أنشطة تنمية مهارات اللغة 

اإلنجليزية 

عدد الربامج   .2.1.1.2
واالجتاعات واملحارضات املقدمة 

للطالب   

3.1.1.2. نسبة مشاركة الطلبة يف 
األنشطة املنفذة

4.1.1.2. متوسط رضا الطلبة عن 
الربامج والفعاليات

1.1.2.2. عدد الربامج 
واالجتاعات واملحارضات املقدمة 

للطالب

2.1.2.2. عدد الطلبة الذين 
التحقوا بدورات تنمية املهارات 

املقدمة يف قسم اللغة اإلنجليزية 

3.1.2.2. معدل رضا الطلبة عن 
الربامج املقدمة يف القسم

1.1.3.2 العدد اإلجايل 
لالجتاعات والربامج واألنشطة 

املقدمة للطالب الكتشاف الكفاءة 
واإلبداع لديهم

2.1.3.2. قامئة الطلبة ذوي 
الكفاءة العالية واإلبداع

3.1.3.2. عدد الربامج واألنشطة 
املقدمة للطلبة املبدعن

4.1.3.2. قامئة األنشطة التي قام 
بها املوهوبون يف مختلف املجاالت

نسبة مئوية 

عدد

نسبة مئوية 

مقياس خايس

عدد

مقياس خايس

عدد أو تقرير 

عدد

عدد

عدد أو تقرر

الشؤون التعليمية 

وشؤون الطلبة واملنسقن 

التعليمين

شؤون الطلبة والتطوير 

التعليمي والشؤون 

التعليمية

منسق مصادر التعلم 

واملنسقن التعليمين

2025-2021

 2.2. تنمية مهارات الطلبة  العملية

3.2. اكتشاف مواهب الطلبة وتقديم الدعم الالزم لتشجيعهم عى ذلك
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الهدف الثالث
3.تقديم خدمات نوعية للطالب والمجتمع

1.3. مساعدة الطلبة عى التغلب عى التحديات أثناء االنتقال من التعليم المدرسي إىل التعليم الجامعي

سنه التنفيذمُنفذأسلوب القياسمؤشر االداءالمشاريع والمبادرات

1.1.3. يد بيد

ابق عى اتصال   .2.1.3
)بوابة خدمات الطلبة(

3.1.3. حملة التوعية 
بحقوق وواجبات الطلبة 

1.1.1.3. تقارير جلسات الحوار

نسبة مشاركة الطلبة يف   .2.1.1.2
حلقات النقاش

3.1.1.3. متوسط رضا الطلبة عن 
برنامج التهيئة 

4.1.1.3. النسبة املئوية لتطوير 
أداء الجودة يف برنامج التهيئة 
مقارنًة بنتائج استبانة الطلبة 

1.2.1.3. نسبة الطلبة الذين 
استخدموا بوابة الخدمات الطالبية 

2.2.1.3. عدد األسئلة أو 
االستفسارات أو املشكالت التي 

أثارها الطلبة من خالل بوابة 
خدمات الطلبة 

3.2.1.3. عدد األسئلة أو 
االستفسارات أو املشكالت التي تم 

الرد عليها والحلول املقدمة

4.2.1.3. معدل رضا الطلبة عن 
بوابة الخدمات الطالبية

1.3.1.3. عدد املحارضات املقدمة

2.3.1.3. نسبة الطلبة املشاركن 
مقارنة بإجايل عدد الطلبة 

3.3.1.3. معدل رضا الطلبة عن 
األنشطة املقدمة

4.3.1.3. عدد اإلعالنات املنشورة

5.3.1.3. نسبة الشكاوى يف اللجنة 
الفرعية لحقوق الطلبة

تقارير

نسبة مئوية

مقياس خايس

نسبة مئوية

نسبة مئوية

عدد

مقياس خايس

عدد 

نسبة مئوية

مقياس خايس

عدد

نسبة مئوية

منسق شؤون الطلبة 

املنسقون التعليميون 

ومنسق الشؤون التعليمية

منسق شؤون الطلبة 

ومنسق الشؤون 

التعليمية

شؤون الطلبة والشؤون 

التعليمية واملنسقون 

التعليميون

2025-2021
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الهدف الثالث
3.تقديم خدمات نوعية للطالب والمجتمع

2.3. ترسيخ المسؤولية والشراكة المجتمعية

سنه التنفيذمُنفذأسلوب القياسمؤشر االداءالمشاريع والمبادرات

1.2.3. الرتابط االجتاعي 
»نسيج«

2.2.3. أتقن لغتك 
اإلنجليزية 

3.2.3. نحن يف خدمتكم: 
خدمات قسم اللغة 

اإلنجليزية يف التحضر 
لالمتحانات الدولية 

واالستشارات والرتجمة

4.2.3. عن عى احتياجات 
املجتمع

1.3.3. دعونا نبدأ يف العمل 
الرقمي

2.3.3. الدعم التقني

3.3.3. مصادر التعلم

1.1.2.3. نسبة مشاركة الطلبة يف 
برنامج نسيج

2.1.2.3. نسبة مشاركة أعضاء 
هيئة التدريس )8.3(.

3.1.2.3. عدد املشاريع املقدمة 
من الطلبة واملتعلقة بربنامج اللغة 

اإلنجليزية 

1.2.2.3. عدد املشاريع املقدمة

1.3.2.3. عدد الخدمات املتنوعة 
املقدمة للمجتمع )1.8(

1.4.2.3. عدد احتياجات املجتمع 
)2.8(

1.1.3.3. عدد املقررات الرقمية

1.2.3.3. توافر الوثائق املتعلقة 
مبعدات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )1.4( و )2.6(

1.3.3.3. عدد املقرات التي توفر 
موارد تعليمية كافية للطالب 

)1.6(

نسبة مئوية

نسبة مئوية

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

الشؤون األكادميية 

واملنسقون األكادمييون

منسق تطوير املنهج 
والشؤون التعليمية

الشؤون التعليمية ولجان 

قسم اللغة اإلنجليزية 

الشؤون التعليمية

منسق التطوير املهني 

ولجنة التعلم اإللكرتوين

لجنة التعلم اإللكرتوين 

والشؤون التعليمية

2025-2021

3.2. اكتشاف مواهب الطلبة وتقديم الدعم الالزم لتشجيعهم عى ذلك
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الهدف الرابع
4. التطوير المستمر للجانب المهني ألعضاء هيئة التدريس

 1.4. تقديم برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف قسم اللغة اإلنجليزية حسب احتياجاتهم

سنه التنفيذمُنفذأسلوب القياسمؤشر االداءالمشاريع والمبادرات

1.1.4. طور مهاراتك يف 
تدريس اللغة اإلنجليزية 

1.2.4. تدريب املتدربن

2.2.4. عزز مهاراتك الخاصة

3.2.4. عضو هيئه التدريس 
أوالً

1.1.1.4. توفر منصة رقمية 
تحتوي عى مصادر التطوير املهني 

ألعضاء هيئة التدريس بقسم 
اللغة اإلنجليزية 

2.1.1.4. عدد الربامج التدريبية 
املتاحة ألعضاء هيئة التدريس

 3.1.1.4. معدل رضا أعضاء هيئة 
التدريس عن منصة التطوير 

املهني

1.1.2.4. معدل رضا املشاركن عن 
كل ورشة عمل

2.1.2.4. عدد الدورات التدريبية 
املقدمة يف كل فصل درايس

3.1.2.4. نسبة أعضاء هيئة التدريس 
املستفيدين من الربامج التدريبية 

1.2.2.4. عدد الربامج املهنية 
املقدمة مجاالت مختلفة تخص 

لجان قسم اللغة اإلنجليزية  

2.2.2.4. نسبة أعضاء هيئة 
التدريس املشاركن يف الربامج 

التدريبية 

3.2.2.4. معدل رضا أعضاء هيئة 
التدريس عن الربامج التدريبية 

1.3.2.4. الرضا الوظيفي ألعضاء 
هيئة تدريس اللغة اإلنجليزية  

2.3.2.4. خطة القسم لتحسن 
الرضا الوظيفي

عدد 

عدد 

مقياس خايس

مقياس خايس

عدد

نسبة مئوية

عدد

نسبة مئوية

مقياس خايس

مقياس خايس

عدد أو تقرير

لجنة التطوير املهني

لجنة التطوير املهني

لجنة الشؤون األكادميية 

ولجنة الجودة

2025-2021

2.4. تنميه نظام التطوير المهني يف قسم اللغة اإلنجليزية ليصبح أكثر استقاللية واستدامة
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الهدف الرابع
4. التطوير المستمر للجانب المهني ألعضاء هيئة التدريس

سنه التنفيذمُنفذأسلوب القياسمؤشر االداءالمشاريع والمبادرات

4.2.4. البحث اإلجرايئ

5.2.4. دوائر التعلم

6.2.4. مهنتي االحرتافية يف 
تدريس اللغة اإلنجليزية: 
صفحة ويب تعرض خربة 

ومهارات التدريس ألعضاء 
هيئة التدريس يف قسم 

اللغة اإلنجليزية 

7.2.4. اكتساب املواهب 
واالحتفاظ بها: توظيف أعضاء 

هيئة التدريس املؤهلن 
تأهيال عاليا واالحتفاظ بهم.

1.3.4 االبتعاث األكادميي: 
تخصصات يحتجها القسم

1.4.2.4. عدد الدراسات البحثية 
اإلجرائية التي يتم إجراؤها يف القسم

1.5.2.4. نسبة حلقات التعلم 
التي أجريت

1.6.2.4. صفحة الويب الخاصة 
بقسم اللغة اإلنجليزية التي 

تعرض خربة ومهارات أعضاء هيئة 
التدريس 

2.6.2.4. عدد أساء أعضاء هيئة 
التدريس املدرج عى صفحة 

الشبكة العنكبوتية

1.7.2.4. نسبة الطلبة إىل عدد 
املدرسن يف جميع فروع قسم 

اللغة اإلنجليزية )1.5(

1.1.3.4. عدد املنح الدراسية يف 
تدريس اللغة اإلنجليزية وتعلمها 

بوساطة التكنولوجيا، والتقنيات 
الرقمية لتدريس اللغة، وتعلم اللغة 

مبساعدة الكمبيوتر، إدارة برامج 
اللغة اإلنجليزية، اللغة اإلنجليزية 
ألغراض خاصة / اإلنجليزية كلغة 

للتدريس، االختبارات وتقييم تعلم 
اللغة اإلنجليزية، اللغة اإلنجليزية 
وتصميم املناهج وطرق التدريس، 
الكتابة األكادميية باللغة اإلنجليزية

2.1.3.4. عدد األعضاء املتخرجن يف 
أي من التخصصات املذكورة أعاله 
مقارنة بإجايل عدد أعضاء هيئة 
التدريس املبتعثن يف قسم اللغة 

اإلنجليزية

عدد

نسبة مئوية 

رابط موقع 

إلكرتوين

عدد

عدد

عدد

لجنة البحث العلمي

لجنة الشؤون التعليمية 
ولجنة تطوير املناهج

لجنة الشؤون التعليمية 

ولجنة التعلم اإللكرتوين

لجنة التوظيف

لجان التطوير املهني 

والشؤون األكادميية

2025-2021

2.4. تنميه نظام التطوير المهني يف قسم اللغة اإلنجليزية ليصبح أكثر استقاللية واستدامة

4.3. دعم هيئة التدريس يف القسم بالتخصصات المطلوبة
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الهدف الخامس
5. دعم ممارسات البحث العلمي والنشر واالبتكار  

1.5. زيادة وعي طالب قسم اللغة اإلنجليزية فيما يتعلق بالقيم اإلسالمية والوطنية

سنه التنفيذمُنفذأسلوب القياسمؤشر االداءالمشاريع والمبادرات

1.1.5. تشجيع البحث 
العلمي

1.1.2.5. خدمات البحث 
العلمي

1.1.1.5. خطة بحث علمي 
محددة )1.7(

2,1.1.5. مجلد البحث العلمي 

3.1.1.5. عدد الدورات املقدمة 
للطالب حول البحث العلمي 

4.1.1.5. عدد البحوث املنشورة 
املمولة وغر املمولة التي يقوم بها 
أعضاء هيئة التدريس والطلبة يف 

القسم

5.1.1.5. عدد املؤمترات والندوات 
التي حرها أعضاء هيئة 

التدريس والطلبة 

6.1.1.5. عدد املقررات التي 
تحتوي عى موضوعات بحثية 

رئيسية من إجايل مقررات الخطة 
الدراسة للقسم 

1.1.2.5. تقرير بقامئة الخدمات 
املقدمة للباحثن )االستشارات 

العلمية، تسهيل مهمة الباحث، 
توزيع االستبانة، الفئات 

املستهدفة، وإعداد التقارير(

2.1.2.5. قامئة باحتياجات أعضاء 
هيئة التدريس يف مجال البحث 

العلمي كالتدريب والتحليل 
اإلحصايئ والرتجمة )4.7(.

وثيقة

عدد

تقرر أو عدد

عدد أو قامئة

وحدة الدراسات والبحث 

العلمي

وحدة الدراسات والبحث 

العلمي

2025-2021

2.5. تشجيع ممارسة البحث بين أعضاء هيئة التدريس يف قسم اللغة اإلنجليزية 
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الهدف الخامس

5. دعم ممارسات البحث العلمي والنشر واالبتكار  

2.5. تشجيع ممارسة البحث بين أعضاء هيئة التدريس يف قسم اللغة اإلنجليزية 

سنه التنفيذمُنفذأسلوب القياسمؤشر االداءالمشاريع والمبادرات

2.2.5. نشاطات البحث 
العلمي

1.2.2.5. عدد املشاركات البحثية 
التعليمية يف القسم مقارنة 
بإجايل عدد أعضاء هيئة 

التدريس

2.2.2.5. عدد املقاالت املنشورة 
ألعضاء هيئة التدريس يف مجالت 

علمية مصنفة 

3.2.2.5. عدد االستشهادات 
من األوراق العلمية يف املجالت 

العلمية املفهرسة لكل عضو هيئة 
تدريس

4.2.2.5. عدد أعضاء هيئة 
التدريس الذين يجرون مراجعات 

لألوراق البحثية سنويًا

5.2.2.5. عدد أعضاء هيئة 
التدريس املشاركن يف املؤمترات 

العلمية سنويًا

6.2.2.5. عدد األوراق املنشورة 
يف املجالت عالية التأثر أو يف 

الدوريات عالية الجودة يف 
املجاالت العلمية ألعضاء هيئة 

التدريس

7.2.2.5. عدد فرق البحث يف 
قسم اللغة اإلنجليزية  )3.7(

وحدة الدراسات والبحث عدد 

العلمي

2025-2021
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الهدف السادس
6. تعزيز القيم اإلسالمية والوطنية والثقافية

1.6. زيادة وعي طالب قسم اللغة اإلنجليزية فيما يتعلق بالقيم اإلسالمية والوطنية

سنه التنفيذمُنفذأسلوب القياسمؤشر االداءالمشاريع والمبادرات

1.1.6. قوتك يف وعيك: 
قيمي الثقافية

2.1.6. قيمك اإلسالمية 
والوطنية تحدد من أنت

1.2.6 ابق عينيك عى 
الجائزة: جائزة التميز

1.1.1.6. تقارير عن املشاركة يف 
أنشطة تعزيز القيم الثقافية

2.1.1.6. عدد األنشطة والفعاليات 
املعروضة داخل املروع

3.1.1.6. معدل مشاركة الطلبة 

4.1.1.6. متوسط رضا الطلبة عن 
األنشطة والفعاليات املقدمة

1.2.1.6. عدد الفعاليات والندوات 
والحمالت التي تعزز القيم 

اإلسالمية والوطنية خالل العام 
الدرايس

2.2.1.6. معدل مشاركة الطلبة 

3.2.1.6. متوسط رضا الطلبة عن 
األنشطة والفعاليات املقدمة

1.1.2.6. عدد ورش العمل املنفذة

2.1.2.6. دليل يشتمل عى 
ضوابط التقدم لجائزة التميز

3.1.2.6. عدد جوائز الرتقية التي 
متنحها القسم للطالب وأعضاء 

هيئة التدريس

تقارير

عدد

نسبة مئوية 

مقياس خايس

عدد

نسبة مئوية 

مقياس خايس

عدد

وثيقة

رقم أو قامئة

لجنة الشؤون التعليمية 

ولجنة شؤون الطلبة 

ووحدة الدراسات 

اإلسالمية

لجنة شؤون الطلبة 

لجنة الشؤون التعليمية 

ولجنة شؤون الطلبة

2025-2021

2.6.تعزيز أنشطة الطلبة  وأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالقيم اإلسالمية والثقافية والوطنية
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الهدف السابع
7. تطوير برنامج اللغة اإلنجليزية  لتحقيق التنافسية والتميز الجامعي

1.7. تطوير المناهج وأساليب التقييم وطرق التدريس

سنه التنفيذمُنفذأسلوب القياسمؤشر االداءالمشاريع والمبادرات

1.1.7. لغة مختلفة ورؤية 
مختلفة: تطوير برنامج 

اللغة اإلنجليزية 

2.1.7. رفع معدل النجاح يف 
مقررات اللغة اإلنجليزية 

3.1.7. دعم مقررات برنامج 
اللغة اإلنجليزية 

4.3.7. تطوير اسرتاتيجيات 
جديدة للتعليم والتعلم

5.3.7. قامئة شاملة مبؤرشات 
األداء الرئيسية

1.1.1.7. متوسط تقييم الطلبة 
لجودة مقررات برنامج اللغة 

اإلنجليزية 

2.1.1.7. نسبة الطلبة املنسحبن 
من مقررات القسم

1.2.1.7. النسبة املئوية للطالب 
الذين أكملوا مقررات اللغة 

اإلنجليزية بنجاح

1.3.1.7. تقارير تطوير املقررات 
يف جميع املسارات

2.3.1.7. تقارير خطة تطوير 
املقررات

3.3.1.7. اجراء خطط تنفيذيه يف 
ضوء نتائج استبانات تقييم املقرر 

فعال )1.3(

1.4.3.7. نسبة املقررات التي 
تتضمن موضوعات تعزيز التوجه 

القومي

2.4.3.7. نسبة املقررات التي 
تستخدم طرق تدريس متقدمة

3.4.3.7. متوسط تقييم الطلبة 
لجودة التدريس يف الدورات

1.5.3.7. وثائق مؤرشات األداء 
الرئيسية املحددة )2.2(

مقياس خايس

نسبة مئوية 

نسبة مئوية 

عدد أو تقرير

 

وثيقة

نسبة مئوية 

مقياس خايس

وثيقة أو تقرير

لجنة تطوير املناهج 

ولجنة الجودة

وحدة التسجيل 

وحدة التسجيل

لجنة الشؤون التعليمية 

وتطوير املناهج

لجنة الشؤون التعليمية

2025-2021
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الهدف السابع
7. تطوير برنامج اللغة اإلنجليزية  لتحقيق التنافسية والتميز الجامعي

2.7. تطوير مخرجات التعلم ومستوى برنامج قسم اللغة اإلنجليزية 

سنه التنفيذمُنفذأسلوب القياسمؤشر االداءالمشاريع والمبادرات

1.2.7. مواءمة مخرجات 
التعلم مع املهارات املحددة 

يف إطار التأهيل

2.2.7. املقارنة املعيارية 
الخارجية

1.1.2.7. تقييم مخرجات التعلم 
مقارنة باملهارات املحددة يف إطار 

التأهيل

2.1.2.7. مواءمة نتائج التعلم مع 
مخرجات التعلم للربامج األكادميية 

املقابلة

3.1.2.7. مواءمة نتائج التعلم يف 
املقررات مع نتائج التعلم يف كل 

مسار

1.2.2.7. عدد خطط التطوير 
املتعلقة باملعاير الخارجية )4.2(.

2.2.2.7. مستوى جودة التعليم 
وفق نتائج املقارنة املعيارية

مقياس خايس

عدد أو تقرير

 أو وثيقة

مقياس خايس

لجنة الشؤون التعليمية 

وتطوير املناهج

لجنة الجودة

2025-2021
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لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية 
أعضاء اللجنة الرئيسية عن لقسم اللغة اإلنجليزية

أعضاء اللجنة االستشارية عن باقي اقسام العمادة:

ا. د. عبد العزيز الفهيد

ا.د. احمد مؤمن

د. محمد عجوز

د. سامي المبيريك

د. ساعد تركي

د. بشير النجادات

د. ناصر عمار 

األستاذ: مازن الكبريتي

األستاذ: حمد اهلل الحسبان

األستاذة: جاسيه رفيق 

د: غاده المعارك

األستاذ: زاهد بت

د. يسري عثمان

د. حسن العراقي

د. محمد أبو غريرة

د. عبد المعيد مسلم

رئيسًا 

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا ومقررًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

سكرتير اللجنة

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا
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